
 

 

Beste leerling,  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 12 mei zijn de cijfers van de laatste schoolexamens bekend gemaakt en daardoor zijn velen van 

jullie al geslaagd! Op dit moment worden de herkansingen afgenomen. De resultaten hiervan 

worden 27 mei bekend gemaakt. In deze brief willen we jullie verder informeren over de afronding 

van het examenprogramma. 

Hieronder vinden jullie het tijdpad voor de komende weken. 

 27 mei  16:00-17:00: mentoren bellen de leerlingen die alsnog geslaagd zijn en 

ook leerlingen die RV-toetsen moeten gaan doen 

 17:00: cijfers van de herkansingen zichtbaar voor leerlingen in Magister 

 17:00: opening inschrijving voor RV-toetsen via Magister 

 28 mei  Examenleerlingen komen volgens rooster naar school voor 

ondertekening akkoordverklaring schoolexamens  

 2 juni   11:00: sluiting inschrijving RV-toetsen via Magister 

 15 t/m 19 juni  Afname RV-toetsen 

 26 juni  14:00-15:00: mentoren bellen de leerlingen die alsnog geslaagd zijn en 

de leerlingen die definitief zijn afgewezen 

 15:00: cijfer van de RV-toetsen zichtbaar voor leerlingen in Magister 

 8 juli  Onder voorbehoud: diploma-uitreiking mavo 

 9 juli  Onder voorbehoud: diploma-uitreiking havo en vwo 

 

Toelichting akkoordverklaring 

Op donderdag 28 mei kom je volgens het rooster naar school voor de controle van je persoonlijke 

gegevens en je schoolexamencijfers. Je tekent dan de zogeheten ‘akkoordverklaring’. Bij het 

ondertekenen van de akkoordverklaring kun je ook aangeven of je het resultaat van de rekentoets 

op je cijferlijst wil opnemen.  

 

Toelichting RV-toetsen 

Door de bijzondere omstandigheden van dit examenjaar heeft het ministerie de 

resultaatverbeteringstoets ingevoerd. Deze toets is te vergelijken met de herkansing die je normaal 

gesproken voor je centrale examen had gehad.  

Aan de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), 

  

Onderwerp Den Haag  

Betreft: afronding examenprogramma 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op 12 mei zijn de cijfers van de laatste schoolexamens bekend gemaakt 
en daardoor zijn velen van jullie al geslaagd! Op dit moment worden de 
herkansingen afgenomen. De resultaten hiervan worden 27 mei bekend 
gemaakt. In deze brief willen we jullie verder informeren over de 
afronding van het examenprogramma. 
Hieronder vinden jullie het tijdpad voor de komende weken. 
27 mei 16:00-17:00: mentoren bellen de leerlingen die alsnog geslaagd 
zijn en ook leerlingen die RV-toetsen moeten gaan doen 
17:00: cijfers van de herkansingen zichtbaar voor leerlingen in Magister 
17:00: opening inschrijving voor RV-toetsen via Magister 
28 mei Examenleerlingen komen volgens rooster naar school voor 
ondertekening akkoordverklaring schoolexamens  
2 juni  11:00: sluiting inschrijving RV-toetsen via Magister 
15 t/m 19 juni Afname RV-toetsen 
26 juni 14:00-15:00: mentoren bellen de leerlingen die alsnog geslaagd 
zijn en de leerlingen die definitief zijn afgewezen 
15:00: cijfer van de RV-toetsen zichtbaar voor leerlingen in Magister 
8 juli Onder voorbehoud: diploma-uitreiking mavo 
9 juli Onder voorbehoud: diploma-uitreiking havo en vwo 
 
Toelichting akkoordverklaring 
Op donderdag 28 mei kom je volgens het rooster naar school voor de 
controle van je persoonlijke gegevens en je schoolexamencijfers. Je 
tekent dan de zogeheten ‘akkoordverklaring’. Bij het ondertekenen van 
de akkoordverklaring kun je ook aangeven of je het resultaat van de 
rekentoets op je cijferlijst wil opnemen.  
 
Toelichting RV-toetsen 
Door de bijzondere omstandigheden van dit examenjaar heeft het 
ministerie de resultaatverbeteringstoets ingevoerd. Deze toets is te 
vergelijken met de herkansing die je normaal gesproken voor je centrale 
examen had gehad. De RV-toets is bedoeld voor leerlingen die op basis 
van hun SE-resultaten niet voldoen aan de slaag-zakregeling én voor 
leerlingen die hun eindcijfers willen verbeteren. Je kunt voor maximaal 
twee vakken deelnemen aan een RV-toets.  
Het resultaat van de RV-toets kan grote invloed hebben op je eindcijfer. 
Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 
50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor het betreffende vak 
ook 50%. Het nieuwe eindcijfer is het gemiddelde van het 
schoolexamencijfer en de RV-toets. Wanneer dit gemiddelde resultaat 
lager uitvalt dan het SE-cijfer, dan vervalt het resultaat van de RV-toets 
en blijft het oorspronkelijke SE-resultaat gelden. 
 
Hoe werkt het? 
• Je kunt je inschrijven voor de RV-toets via de activiteitenmodule 

19 mei 2020 

 



 

  2/2 

De RV-toets is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun SE-resultaten niet voldoen aan de 

slaag-zakregeling én voor leerlingen die hun eindcijfers willen verbeteren. Je kunt voor maximaal 

twee vakken deelnemen aan een RV-toets.  

Het resultaat van de RV-toets kan grote invloed hebben op je eindcijfer. Het cijfer voor de RV-toets 

wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor het 

betreffende vak ook 50%. Het nieuwe eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en 

de RV-toets. Wanneer dit gemiddelde resultaat lager uitvalt dan het SE-cijfer, dan vervalt het 

resultaat van de RV-toets en blijft het oorspronkelijke SE-resultaat gelden. 

 

Hoe werkt het? 

 Je kunt je inschrijven voor de RV-toets via de activiteitenmodule van Magister (op dezelfde 

manier als de inschrijving van de herkansingen).  

Wanneer inschrijven? 

 Je kunt dit doen vanaf woensdag 27 mei om 17:00 uur tot dinsdag 2 juni om 11:00 uur. 

 Wanneer je vragen hebt neem je contact op met de (vak)docent, mentor of afdelingsleider. 

Hoe weet ik wat ik moet leren? 

 In Magister zie je bij de aanvraag van je RV-toets ook voor iedere toets wat je moet leren, 

hoelang de toets duurt en op welke wijze deze wordt afgenomen.  

 De RV-toets heeft zoveel mogelijk betrekking op het totale PTA van het vak.  

 Alle examenvakken kunnen in aanmerking komen voor een RV-toets, ook de onderdelen die 

vallen onder het combinatiecijfer.  

 Dit geldt ook voor de vakken die in het voor-examenjaar zijn afgesloten zoals bijvoorbeeld 

maatschappijleer. 

 

We wensen jullie veel succes! 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van Lyceum Ypenburg, 

 

Mw. drs. D.A.G. van Meeteren 

 

 

 

 

 

 

 


